


Conforme estabelecido no Edital nº 008/2020, após após o recebimento do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial do  Tipo 2,

todo(a)s o(a)s estudantes contemplado(a)s deverão realizar prestação de contas dos recursos financeiros recebidos,  pela

apresentação de documentos fiscais que contenham as especificações mínimas determinadas para a aquisição ou melhoria de

equipamentos de informática e, se houver, valor do frete.

A prestação de contas deverá ser realizada exclusivamente através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP),

que pode ser acessado através do endereço http://suap.ifba.edu.br. Como já deve ser de conhecimento do(a) estudante que

fez sua inscrição, o acesso ao SUAP é realizado através do número de matrícula e da senha pessoal do(a) estudante, a serem

informados respectivamente nos campos de usuário e senha.

http://suap.ifba.edu.br/


Após se autenticar no SUAP, o(a) estudante deverá clicar no link de prestação de contas indicado pela seta na figura abaixo,

descrito como “Adicionar Prestação de contas para Edital nº 008/2020 (Auxílio de Inclusão Digital Emergencial)”.



Após clicar no link de prestação de contas, o(a) estudante é redirecionado para a página de anexação das notas fiscais de

aquisição ou melhoria de equipamentos de informática. Para selecionar e anexar a nota fiscal, o(a) estudante deve clicar no

botão indicado na figura abaixo pela seta 1. O arquivo da nota fiscal deve estar em formato JPG, PNG ou PDF e não poderá ter

mais de 5 MB de tamanho. Caso tenha havido emissão de uma segunda nota fiscal, esta deve sele ser selecionada e anexada

ao clicar no botão indicado pela seta 2 (situação que pode ocorrer em caso de compra de componentes em fornecedores

diferentes). Em caso de 3 ou mais notas fiscais diferentes a serem apresentadas, recomenda-se combinar os arquivos em

único arquivo JPG, PNG ou PDF, haja visto que não é possível anexar mais de dois arquivos ao apresentar prestação

de contas. Em se tratando de arquivos PDF, eles podem ser combinados em um único arquivo através de ferramenta online

disponível em https://smallpdf.com/pt/juntar-pdf; para imagens, por sua vez, recomenda-se que eles sejam convertidos para

o formato PDF através de ferramenta online disponível em https://smallpdf.com/pt/conversor-de-pdf para, após isso, fazer

uso da ferramenta de combinação de arquivos PDF citada anteriormente. Após seleção e anexação dos documentos, o(a)

estudante deverá informar o valor total das notas fiscais em local indicado pela seta 3. Por fim, para confirmação do envio da

prestação de contas, é necessário clicar no botão “Salvar”, conforme indicado pela seta 4 na figura abaixo.
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